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Da Redação
‘JÚBILO’
A Câmara Municipal vota hoje o
projeto de resolução que acrescenta o
‘Minuto de Jubilo’ ao Regimento Interno.
14 vereadores assinaram a autoria do
projeto. Apenas Roque Ferreira (PSOL),
Moisés Rossi e Roberval Sakai (ambos
sem partido) não constam na relação
de propositores. Leia mais na página 3.
PARCELADO
A prefeitura estuda nova proposta
apresentada por grupo de servidores
para tentar pôr fim à greve da categoria,
que chega hoje ao 12º dia. Segundo o
prefeito Rodrigo Agostinho, o município
poderia dar um aumento agora e, no
segundo semestre, se houver possibilidade, conceder outro reajuste. Entre hoje
e amanhã, ele deve se reunir com o Sinserm para nova rodada de negociação.
‘ESFORÇO’
Na visão do prefeito, a prefeitura já
está fazendo um esforço orçamentário
na tentativa de conceder 3,5% de reajuste e aumento no vale-compra, enquanto
o Sinserm pede, no mínimo, a reposição
inflacionária, acima dos 10%.
SEM GRANA
“A nossa contraproposta já vai ter
um impacto de R$ 11 milhões anuais.
Se dermos os 10%, seriam mais de R$
30 milhões, não temos esse dinheiro”,
lamenta Rodrigo, que na semana passada cancelou viagem ao Rio de Janeiro,
onde participaria de encontro da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), para acompanhar os rumos da greve.
DESCONFORTO
A propósito, a negociação diferenciada da Emdurb, já concluída, ainda não foi
bem digerida por parte dos servidores da
administração direta e DAE. E apesar de
a Câmara Municipal ter autonomia para
conceder reajuste a seus funcionários,
também houve o entendimento que o Legislativo poderia ter esperado o desfecho
das negociações na prefeitura antes de
dar a reposição inflacionária.
FILA RECUA
Após matéria do JC na semana
passada que mostrou a grande fila de
espera no Pronto-Socorro Central, ontem
a situação parecia mais tranquila. 17
pacientes estavam no PSC e nas UPAs
da cidade esperando vaga nos hospitais
de Bauru (Base e Estadual, principalmente). Ainda nesse setor, a Secretaria
de Saúde conseguiu passar um feriado
prolongado sem tanto aperto na escala
médica. Apenas a UPA Geisel/Redentor
teve suspensão de atendimento ontem.
POSSE HOJE
A Prefeitura de Bauru dá posse
hoje, às 9h, aos dez conselheiros tutelares eleitos no final de fevereiro. A
cerimônia será no auditório do Palácio
das Cerejeiras. Entretanto, a eleição foi
marcada por acusações de compra de
votos e transporte irregular de eleitores,
gerando inclusive registro de Boletim de
Ocorrência na Polícia Civil e um pedido
da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara para que o município aguarde o
desfecho das apurações para dar posse
aos conselheiros, ou mesmo convocar
nova eleição.
EM BRASÍLIA
A possibilidade de Pedro Tobias
(PSDB) concorrer a deputado federal
em 2018 mexeu com os bastidores da
política local, que comentou a perspectiva, admitida pelo próprio deputado,
na sexta-feira. Por falar em Brasília,
amanhã é dia decisivo para o partido do
prefeito (PMDB), que decide se fica ou
não no governo federal.
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Somos todos corruptos?
FAUSI DOS SANTOS

F

rente ao cenário pessimista que vivemos em
relação a inúmeros casos de corrupção, revelados pelas investigações da Polícia Federal e
pelo Ministério Público, podemos questionar: será
que possuímos uma tendência natural à corrupção?
Quais são os mecanismos que levam aos desvios de
conduta? É possível conciliar poder e honestidade?
Quero lançar alguns questionamentos sobre as
causas da corrupção, e o farei utilizando alguns pensadores que se preocuparam em entender o homem
e seus processos naturais. O primeiro diz respeito
à relação do homem com poder, especificamente,
o poder político, ou seja, como o cidadão pertencente a uma sociedade deve lidar com o poder. O
segundo pressuposto (que desenvolverei em outro
artigo), trata da influência das instituições de poder
e dos valores na formação do sujeito.
Estou convencido de que qualquer debate sério
sobre a corrupção deve se concentrar na constituição do indivíduo, enquanto sujeito em perene processo de transformação. Essa preocupação não é
minha, já pertence aos gregos, especificamente Platão em sua obra A República, que preocupado com
o poder político e a administração da pólis (cidade),
afirma que somente os sábios podem governar.
Platão afirma que o governante deve ser formado,
a fim de buscar a felicidade e o bem comum. Essa formação é iniciada na infância, por uma educação que
desenvolva o corpo, o caráter, a percepção e a sensibilidade do cidadão para sempre escolher o bem, tendo a
felicidade do outro como referência. Deve ser virtuoso
e sábio, por isso, só inicia a vida política aos 35 anos.
No entanto, Platão constata que tal sensibilidade
de governar para todos só é encontrada em alguns
homens virtuosos, por isso, concebe uma sofocracia
(etimologicamente “poder dos sábios”). Segundo
Platão, pessoas comuns, por serem vítimas do conhecimento imperfeito, da opinião, e por estarem
ligadas aos prazeres físicos em excesso, podem cair
no erro e nas tentações do poder e por isso devem ser
dirigidas por aqueles que se distinguem pelo saber.
O segundo filósofo que escreve sobre a política
e o governante é Aristóteles. Em sua obra, Ética a

Nicômaco, Aristóteles discorre sobre a natureza do
poder e da virtude humana em sua administração.
Para ele, a justiça deve ser a virtude do cidadão por
excelência, seguida intimamente pela amizade. A palavra grega philia, embora se traduza por “amizade”,
assume sentido mais amplo quando se refere à cidade: significa a concordância entre pessoas com ideias
semelhantes e interesses comuns.
A amizade não se separa da justiça. Essas duas
virtudes (amizade e justiça) se relacionam e se complementam, fundamentando a unidade que deve existir na cidade. Se a cidade é a associação de iguais, a
justiça é o que garante o princípio da igualdade. Justo é o que se apodera da parte que lhe cabe, é o que
distribui o que é devido a cada um.
Nota-se a importância da educação na formação
do homem enquanto sujeito moral (valores) tanto
em Platão quanto em Aristóteles. Os gregos nos dão
pistas de como lidar com o poder na administração
pública: somente a singularização e a preocupação
na formação do caráter do cidadão podem garantir a
felicidade e o equilíbrio social.
Ao analisarmos a cultura grega e posteriormente
a romana, percebemos que essas civilizações formaram determinados tipos de homens para construírem
o tipo de sociedade que desejavam. Ou seja, um tipo
de educação específico para um determinado tipo de
cidadão que se almejava. Que tipo de cidadão queremos e qual o tipo de educação utilizamos para formar
o cidadão brasileiro? Óbvio que casos de corrupção
são encontrados na história grega e romana, porém,
essas evidências são pequenas quando comparadas
aos grandes feitos políticos que se tornaram referência para a cultura ocidental.
Tanto a formação do sábio em Platão quanto do
cidadão justo e solidário de Aristóteles convergem na
evidência de que uma sociedade só será justa e fraterna na medida em que educar seus cidadãos à sensibilidade social. Indivíduos pouco preparados para lidar
com o poder se desviam facilmente por possuírem
modelos viciados de liberdade e valores deturpados.
O autor é supervisor do Núcleo de Extensão e professor no
Centro Universitário de Bauru - ITE. Doutorando do
Programa de Educação Escolar pela Unesp de Araraquara.

Ser Mulher
PAULA GUIMARÃES

V

ocê já parou para pensar quantas mulheres admiráveis estão à sua volta? Mulher batalhadora! Que
não desiste! Acorda cedo, arruma os filhos para
escola, cuida do esposo, que vai ao trabalho, e, no final
do dia, está de prontidão para acolher sua família. Mas
também encontramos mulheres que conciliam a vida
profissional e familiar com a rotina de estudos, seja na
faculdade, em um curso técnico ou até mesmo em casa.
Hoje podemos dizer que a mulher assumiu novas
responsabilidades, está inserida no mercado de trabalho, em um mercado cada vez mais competitivo e veloz. Tudo é imediato e não pode esperar. Mas será que
ser mulher é somente isso? Trabalho, estudo e família?
Muito mais do que ter uma carreira profissional estável
ou estar em busca dessa estabilidade, a mulher é um
ser humano que tem os seus valores e princípios, que
adquiriu desde a sua infância e que certamente a acompanharão para sempre.
Não perdemos e não podemos perder os nossos valores e as raízes que nos sustentam e nos impulsionam a
seguir. Como uma casa, que precisa ter as bases sólidas
para então se construir as paredes e o restante da obra,

assim é a nossa vida também.
Enquanto não nos conhecermos e não tivermos
plena ciência de nossas raízes, as nossas decisões
serão vazias, não terão sentido! Reflita! Você pode
dizer a seu filho que é importante que ele não desista de seus sonhos. Mas, e você? Também luta pelos
seus sonhos? Qual foi a sua última conquista? O que
significa sonhar para você? Qual foi a última vez
que você alimentou algum? Não tenha medo! Não
tenha medo de sonhar, de decidir e de fazer escolhas.
Corremos o risco de nos acomodarmos, de cairmos
na rotina, de achar que somos velhos demais para
começarmos um curso, para fazermos determinada
viagem.
O meu conselho é que você, mulher, seja capaz de
sonhar, de acreditar, movida sempre pela esperança de
dias melhores. Faça uma retrospectiva das mulheres especiais que passaram por sua vida: sua mãe, avó, tia,
amigas e quantos ensinamentos você recebeu delas. É
hora de colocá-los em prática! Acredite em você!
A autora é missionária da Comunidade Canção Nova.
Jornalista e apresentadora do Programa Sorrindo pra Vida
na TV Canção Nova.
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UM GRANDE ESPETÁCULO
Nessa sexta-feira da Paixão, tive a
grata satisfação de me encontrar com
grandes amigos artistas: poetas, escritores, atores, atrizes e ilustradora. No
palco do Teatro Municipal, vi uma das
melhores apresentações dos últimos
espetáculos dos quais assisti.
O ‘Menino e sua bacia’, texto de Luiz
Vitor Martinello, professor de literatura
e poeta, foi ensaiado e apresentado por
uma grupo de teatro bauruense que
deixou o público de boca aberta. Com
direção da amiga Mariza Basso e Evaldo
Barros, tendo como elenco os fantásticos Mariza Basso, Julio Hernandes e
João Bonatte, o espetáculo arrancou
do público infantil e adulto sonoras
gargalhadas acompanhadas de várias
expressões de surpresas.
Usando desse espaço, quero agradecer ao grupo teatral pela excelente
apresentação e por ter a responsabilidade e profissionalismo em apresentar
ao público presente um belo espetáculo.
Parabéns Mariza e Kyn Junior pelo trabalho e respeito com a cultura. Mais uma
vez muito obrigado!
NAdilson Motta - jornalista
e artista plástico
10 MEDIDAS CONTRA
A CORRUPÇÃO
Um aviso muito importante para os
brasileiros e brasileiras que voluntariamente trabalharam para conseguir
1.500.000 assinaturas em prol da 10
medidas contra a corrupção: o Ministério Público Federal (MPF) realizará,
na próxima terça-feira, 29 de março,
evento de entrega à sociedade civil de
mais de dois milhões de assinaturas
coletadas por cidadãos e cidadãs de
todo o País em apoio à Campanha
das 10 Medidas contra a corrupção. A
solenidade acontecerá em Brasília, a
partir das 14h no auditório Juscelino
Kubitschek da Procuradoria-Geral da
República, e será aberta ao público.
Vamos lá mostrar que estamos atentos e vamos juntos com o MPF seguir
a tramitação até isso tornar-se Lei.
NLeônidas Marques
SÁBIO EX-MINISTRO DO STF
A definição do ex-ministro do STF
Eros Grau contra esta patifaria da
cúpula petista e da Dilma, de que impeachment é “golpe” é de tal contundência que nos conforta. Inicialmente,
diz, nominar impeachment “de golpe”
é uma agressão à Constituição. E em
referência direta aos envolvidos no
Petrolão, incluindo, lógico, também a
turma do Planalto, afirma Grau: “quem
não é criminoso enfrenta com dignidade o devido processo legal, exercendo
o direito de provar não ter sido agente
de comportamento delituoso”. Uma
pérola de lição de moral!
NPaulo Panossian
A NOSSA PORTA DA ESPERANÇA
Imaginem vocês se a nossa presidente fosse em um programa de TV
do SBT e lá o apresentador S.S. lhe
dissesse: senhora ex-guerrilheira e atual
mandatária, você tem ainda três opções
para salvar os brasileiros.
Então, roda a roleta... Dim, dom, dem,
dum... Ih, parou no impeachment! Agora,
você pode pedir ajuda aos universitários
(o seu amigo Lula não serve, ele não é
letrado, ele é só falado).
Também pode pedir ajuda aos internautas. Nossa, a sua rejeição está
muito alta. Ai, Ai! E, por último, as cartas,
então eu lhe comunico: a sua carta de
renúncia, o povo brasileiro quer a sua
assinatura agora. Esta é a nossa porta
da esperança para 2016!
NJoão Gonçalves
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